Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras
(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)
2017 METŲ ĮSTAIGOS VADOVO (ĮSTAIGOS VEIKLOS) / SEZONINĖS KŪRYBINĖS
VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas
Šv. Gertrūdos g. 58, LT 44261 Kaunas
1.2. Įstaigos buveinės adresas
Šv. Gertrūdos g. 58, LT 44261 Kaunas
1.3. Adresas korespondencijai
Šv. Gertrūdos g. 58, LT 44261 Kaunas
1.4. Telefono Nr.
8-37-426680 (administracija), 8-37-426681 (direktorius)
1.5. El. pašto adresas
info@minority.lt (administracija), dainius@minority.lt (direktorius)
1.6. Interneto svetainė
www.minority.lt
1.7. Paskyros socialiniuose tinkluose
* https://www.facebook.com/KaunasCulturalCentre - Kaunas Cultural Centre of Various Nations
(kategorija – Place, naujienos – anglų kalba, daugiau nei 2000 sekėjų – Likes);
* https://www.facebook.com/154kulturos - 154 kultūros (kategorija – Website, naujienos – lietuvių
kalba, daugiau nei 300 sekėjų – Likes).
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslai:
* Įgyvendinti tautinių santykių darnumo politiką Kauno mieste, tautinių santykių srityje stiprinti
valstybės, savivaldybės, nevyriausybinio ir privataus sektorių visapusišką bendradarbiavimą ir
komunikaciją;
* Kurti ir puoselėti kultūrinę erdvę, kurioje bendrautų ir bendradarbiautų įvairių tautybių žmonės,
gyvenantys Lietuvoje;
* Formuoti tarpkultūrinius ryšius ir dialogą tarp skirtingų tautinių mažumų bendruomenių,
organizacijų, meno kolektyvų ir pavienių įvairių sričių menininkų;
* Stiprinti kultūrinės įvairovės, tautinės tolerancijos ir pagarbos kiekvienos tautybės žmogui
vertybes pilietinėje visuomenėje;
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* Inicijuoti įvairaus pobūdžio kultūros, švietimo, neformalaus ugdymo ir jaunimo veiklos projektus
vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, kurie padėtų integruoti Kauno tautines
mažumas, taip pat Kaune gyvenančius imigrantus ir pabėgėlius į šalies visuomenę.
2.2 Įstaigos veiklos pobūdis:
Įstaiga inicijuoja įvairius kultūros, meno, paveldo, tarpdisciplininius projektus, organizuoja kultūros
renginius: koncertus, meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knygų
pristatymus ir t.t. Taip pat rengia mokymus bei seminarus tautinių mažumų bendruomenių
vadovams, lyderiams, aktyviems organizacijų nariams bei jaunimui. Įstaiga kviečia mokslininkus ir
specialistus į mokslines konferencijas, seminarus ir diskusijas apie tautinių bendrijų istoriją, veiklą,
aktualijas bei problemas, integracijos procesus. Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina
medžiagą apie tautines mažumas, padeda mokslininkams, studentams bei moksleiviams atlikti
tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose.
2.3 Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas:
Įstaigos funkcijos (pagal Įstatuose įtvirtintas veiklos sritis):
* kultūrinė veikla;
* neformalus ugdymas;
* jaunimo veikla;
* suaugusiųjų švietimas;
* informacinė leidybinė veikla;
* tarptautinis bendradarbiavimas;
* komercinė veikla.
Pastaba: parengta pagal 2016 m. vasario 3 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolas nr. 19)
patvirtintus, 2016 m. gegužės 9 d. juridinių asmenų registre įregistruotus naujus įstatus.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI
3.1. Įstaigos savininkas – nėra, įstaiga turi 2 dalininkus.
3.2. Įstaigos įsteigimo metai – 2004.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
4.1. Įstaigos dalininkai:
* Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
* Kauno miesto savivaldybė.
4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Metų pradžioje ir pabaigoje: kiekvienas dalininkas po 28,96 Eur.
4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Metų pradžioje ir pabaigoje: kiekvienas dalininkas po 28,96 Eur.
Pastaba: 2017 m. rugsėjo 12 d. Kauno miesto savivaldybės taryba atsižvelgdama į Tautinių mažumų
departamento prie LRV 2017 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. S-284 priėmė sprendimą Nr. 573 dėl
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viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro dalininko teisių ir pareigų perdavimo valstybės
nuosavybėn, tačiau iki metų pabaigos sprendimas nebuvo įgyvendintas.
V SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
5.1. Įstaigos padaliniai, jų skaičius: nėra.
5.2. Duomenys apie įstaigos darbuotojus

1

1.
2.
3.
4.
5.

2

Etatų
skaičius
Darbuotojų skaičius
Laisvi
etatai
Darbuotojai, kėlę
kvalifikaciją
Vidutinis darbo
užmokestis

Administracija

Techniniai

Kultūros ir meno
darbuotojams
priskiriami

Įgiję aukštąjį
universitetinį
išsilavinimą

Įgiję aukštąjį
neuniversitetinį
išsilavinimą

išsilavinimą

Įgiję vidurinį

(iš viso)

Metų pabaigoje

Duomenų srities
pavadinimas

(iš viso)

Eil.
Nr.

Metų pradžioje

1 lentelė

3

4

5

6

7

8

9

10

3,2

3,7

x

x

x

x

x

1,5

5

5

1

1

3

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

2

0

0

2

532,36

593,90

x

x

x

667,84

x

776,17

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose, išskyrus pažymėtus x)

5.3. Įstaigos organizacinės struktūros schema
(galima pridėti atskirą lapą)

Direktoriui pavaldūs visi darbuotojai: vyr. buhalterė (0,5 etato), projektų vadybininkė (1 etatas),
darbininkas (0,2 etato), valytoja (1 etatas).
5.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje
(kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data, kaina)

Direktorius Dainius Babilas:
 We (heart) Europe: Educate, Empower, Reconnect! (ewoca³ / ewoca³(+) – Project Planning
Congress 2017). 2017 03 16-20. Organizatorius - IBB e.V., Dortmund, Vokietija. Sertifikato data –
2017 03 20. Apmokėta ES programos Erasmus+ lėšomis.
 Erasmus+ konferencija Digital Youth Work. 2017 11 27-30. Organizatorius – Interkulturelles
Zentrum, Vienna, Austrija (National Agency). Apmokėta ES programos Erasmus+ lėšomis.
Projektų vadybininkė Agnė Kairytė - Timinskienė:
 We (heart) Europe: Educate, Empower, Reconnect! (ewoca³ / ewoca³(+) – Train the
Trainer: Workcamp Leader Training 2017). 2017 06 14-19. Organizatorius - IBB e.V., Dortmund,
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Vokietija. Sertifikato data – 2017 06 09. Youthpass GUDR-Q746-KCEW-VNNT. Apmokėta ES
programos Erasmus+ lėšomis.
Vyr. buhalterė Vida Bendoraitienė:
 Pelno nesiekiančių įmonių 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Naujausi
apskaitos ir mokesčių reikalavimai. 2017 02 09. Organizatorius UAB ,,Mokesčių srautas“.
Pažymėjimas Nr. 2017-02-09-AK-039.
Įstaigos administracija taip pat prisidėjo organizuojant ir įgyvendinant dar 9 aukščiau nepaminėtus
Erasmus+ KA1 ir KA2 veiksmo tarptautinius projektus, kurie buvo dalinai susiję su kvalifikacijos
kėlimu: „CLICK ON: Connecting Leads Into Comprehensive Knowledge Of Networking“, „ICARE: InterCulture Against Racism in Europe 2017“, „Serve. Experience. Learn“ (visų trijų
pagrindinės veiklos – Lietuvoje), „Europe Sings Together-EST 18“ (pagrindinės veiklos
Slovėnijoje), „The Roots & Routes Experience 2017: Performing Arts for an Inclusive Europe“
(pagrindinės veiklos Vokietijoje), „OnGea - ONline GEAr enhancing youth work“ (pagrindinės
veiklos Lietuvoje ir Vokietijoje), The Roots & Routes Experience 2017: Heroes! (pagrindinės
veiklos Nyderlanduose), Re-Imagine our waste with Entrepreneurship (pagrindinės veiklos Kipre),
CulTrees: Cultivating Openness to Diversity (pagrindinės veiklos Graikijoje).
VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
2 lentelė
Eil. Nr.
1

1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
2.
2.1.

2.1.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.

4.2.
5.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį

2

3

4

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos): Viešąsias paslaugas
teikiančių viešųjų įstaigų, kurių
savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto
savivaldybė, veiklos dalinį finansavimą

26500
26500

26500
26500

-

-

54686

51478

39666
12000

36456
12000

3022

3022

33902
33218

30576
29892

684

684

(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)

Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų / pagal
kokias programas skiriamos):
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)

Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus)
lėšos
ES programa Erasmus+
Šiaurės Reino-Vestfalijos programa
ewoca³
Kitos su ES programų projektais
susijusios lėšos (projektų partnerių lėšos
ir kt.)
Kitos lėšos:
Lėšos už suteiktas paslaugas Tautinių
mažumų departamentui prie LRV ir kt.
paslaugų pirkėjams
Projektų dalyvių įnašai
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2
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6.

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai
paramos gavėjo statusą
Parama
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)
IŠ VISO:

115088
33218

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas
įstaigos uždirbtos lėšos

108554
29892

VII SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
3 lentelė
Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

Suma, Eur
3

2.
2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.
2.1.3.1.1.1.

IŠLAIDOS (2.1+2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Garantinis fondas

108554

2.2.

Prekės ir paslaugos

67563

2.2.1.1.1.2.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.10.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio
ir kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo
turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos
Negyvenamieji pastatai

0
1588
0
0
150
4390
1013

2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.15.1
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.18.
2.2.1.1.1.20.

2.2.1.1.1.30.
2.7.3.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.2.1.2.

40991
31248
9743
0

0
1270
127
0

2698
1649
805
134
110
56327
1978
1978
0
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3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.1.4.1.1.
3.1.2.1.1.2.
3.1.2.1.1.5.

Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Muziejinės vertybės
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

0
1978
0
0
0

Iš viso (2+3)

110532

VIII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
4 lentelė
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir adresas

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kompiuteris
Muzikinis nešiojamas centras
Kompiuterinis projektorius
Fotoaparatas
Kompiuteris
Muzikinis centras
Garso kolonėlės
Rojalis
Šiluminis mazgas
Patalpos (panaudos sutartis su Kauno
miesto savivaldybe, Šv.Gertrūdos g. 58,
Kaunas)

Vertė

Kiekis

Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas)

3

4

5

1
1
1
1
1
1
2
1
1
163,28 m²

1232,00
700,00
292,63
359,28
257,6
0,29
0,29
0,29
0,29
Likutinė
vertė pagal
sutartį
91726,95 Eur

2017-12-18
2017-09-07
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2013-12-31
2013-12-31
2005-12-21
2004
2011-07-29,
panauda
(pratęsta
2016-07-29)

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
5 lentelė
Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, padalinių (skyrių, poskyrių ir pan.)
vadovai, vyr. buhalteris, buhalteris, kt. administracijos
darbuotojai)

1

1.
2.

2

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, Eur, už
ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur, už
ataskaitinius metus)

3

4

Direktorius
Vyr. buhalterė

16851,27
7577,54

665
-

IŠ VISO:

24428,81

665

X SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
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10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Dainius Babilas, 2004-05-05.
10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija
Humanitarinių mokslų, istorijos magistras. Per daugiau nei 13 paskutinių metų betarpiškai
prisidėjęs prie daugiau nei 900 kultūros renginių, susijusių su tautinių mažumų kultūra ir
integracija, vadovavęs ir organizavęs daugiau nei 40 kultūros ir švietimo projektų vietiniu,
regioniniu, nacionaliniu (pagal LR kultūros ministerijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos,
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV (vėliau – Tautinių mažumų departamento prie
LRV), Kauno miesto savivaldybės, Kultūros rėmimo fondo, Kultūros tarybos programas) ir
tarptautiniu mastu (2007-2014 m.: 8 projektai pagal ES programą „Youth in Action“; 2014-2017 m.:
20 projektų pagal ES programos „Erasmus+“ KA1 ir KA2 veiksmus), skaitęs pranešimus
mokslinėse ir praktinėse konferencijose, rengęs straipsnius ir kitas publikacijas tautinių mažumų
temomis, kėlęs kvalifikaciją 33 mokymuose, seminaruose ir kursuose (iš jų 8 užsienyje pagal
tarptautinius projektus Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Islandijoje, Maltoje, Vengrijoje
ir Portugalijoje).
10.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui
Darbo užmokestis priskaičiuotas – 16851,27 Eur, kitos išmokos – 665 Eur.
XI SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi)

Įstaigoje nėra sudaromi kolegialūs organai.
XII SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
(pildo tik viešosios įstaigos)

Nėra išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems LR
viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.
XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 labai gerai

 gerai

 patenkinamai
(pažymėti tinkamą)

 silpnai

■ nevertinama

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos
vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Kultūros skyriaus specialistas)
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XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
14.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos programą arba sezoninės kūrybinės veiklos programą)
6 lentelė
Tikslas, tikslo pasiekimo priemonės (uždaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1

2

Tarpkultūrinis tarpdisciplininis meno
performansas „I See Colors“ (rasizmo ir
diskriminacijos mažinimo tema pristatytas
Kauno kameriniame teatre 2017 rugsėjo 18 d.)
Lietuvos tautinių bendrijų festivalis – koncertas
Kauno rudens mugėje (Lietuvos tautinių
bendrijų ir ansamblių pasirodymas netradicinėje
aplinkoje, visuomenės įtraukimas į tautinių
bendrijų pažinimą)
Renginių ciklas „Kaukazo šalių kultūros dienos“
Kauno K.Griniaus progimnazijoje

Sukurtų (įgyvendintų) projektų skaičius: 1 vnt.
Į veiklą įtrauktų menininkų skaičius: 30 asm.
Su veikla supažindintų asmenų skaičius: 300

Tarptautinė konferencija „Ongea & Creative
industries vs. Discrimination“ Kaune
(organizuota bendradarbiaujant su tarptautine
kultūros įstaigų ir organizacijų asociacija „Roots
& Routes International“)
Tarptautinių projektų įgyvendinimas partnerio ir
koordinatoriaus teisėmis („CLICK ON:
Connecting Leads Into Comprehensive
Knowledge Of Networking“, „I-CARE:
InterCulture Against Racism in Europe 2017“,
„Serve. Experience. Learn“, „Europe Sings
Together-EST 18“, „The Roots & Routes
Experience 2017: Performing Arts for an
Inclusive Europe“, „OnGea - ONline GEAr
enhancing youth work“, „The Roots & Routes
Experience 2017: Heroes!“, „Re-Imagine our
waste with Entrepreneurship“, „CulTrees:
Cultivating Openness to Diversity“, „We (heart)
Europe: Educate, Empower, Reconnect!“.
Renginių, susijusių su įvairių tautų kultūra,
organizavimas (kultūros renginiai, koncertai,
parodos, susitikimai, seminarai, diskusijos
reprezentuojančios Lietuvos tautinių mažumų
kultūros savastį, tradicijas bei tarpkultūrinę
visuomenę).

Suorganizuotų renginių skaičius – 87; Įtrauktų
tautinių bendruomenių ir jų narių skaičius –
9/150; Programose dalyvavusių menininkų
skaičius – 60.

asm.

Sukurtų (įgyvendintų) projektų skaičius: 1 vnt.
Į veiklą įtrauktų menininkų skaičius: 60 asm.
Su veikla supažindintų asmenų skaičius: 300
asm.

Sukurtų (įgyvendintų) projektų skaičius: 1 vnt.
Į veiklą įtraktų menininkų skaičius: 5 asm.
Su veikla supažindintų asmenų: 100 asm.

Sukurtų (įgyvendintų) projektų skaičius: 10
vnt. Į veiklą įtrauktų asmenų skaičius: 150
asm. Su veikla supažindintų asmenų skaičius:
1200 asm.

Renginių skaičius: 40 vnt.

Įtrauktų tautinių bendruomenių (jų narių)
skaičius: 9 (400) vnt. (asm.)
Programose dalyvavusių meno kolektyvų (jų
narių skaičius): 6 (180) vnt. (asm.)
Programose dalyvavusių menininkų skaičius:
50 asm.

Tautinių mažumų bendrijų veiklos organizavimo Įtrauktų tautinių bendruomenių (jų narių)
gebėjimų ugdymas (mokomieji seminarai ir
skaičius: 9 (150) vnt. (asm)
meninio ugdymo kursai skirti tautinių mažumų
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bendrijų veiklos stiprinimui, jaunimo veiklos
aktyvinimui ir kokybiškam ugdymui tautinių
mažumų bendrijose)
Informacinės aplinkos kūrimas (visuomenės
informavimas apie tautinių mažumų bendrijų
kultūrą, veiklas, projektus, renginius įvairiose
interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ar
kitose visuomenės informavimo priemonėse)
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
panaudos pagrindais valdomo turto priežiūra ir
eksploatavimas

Įtrauktų tautinių bendruomenių (jų narių)
skaičius: 9 (300) vnt. (asm.)

Patalpų plotas - 163,28 m²; Patalpų
panaudojimo renginiams intensyvumas – 80
proc. (1750 val.)

14.2. Renginių organizavimo (teikiamų paslaugų) ir lankytojų (paslaugų gavėjų) apskaitos
statistika
14.2.1. Reginių organizavimo rodikliai
7 lentelė
Eil.
Nr.

Renginių skaičius
Pavadinimas

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

1

2

3

4

5

6

1.

Spektakliai

-

-

-

-

2.

Premjeros

1

-

1

2

3.

Projektai

-

-

-

-

4.

Koncertai

47

-

1

48

5.

Parodos

11

-

-

11

6.

Festivaliai

-

-

-

-

7.

Konferencijos

-

-

-

-

8.

Kiti renginiai (išvardinti)

36

-

-

36

8.1 Paskaitos ir mokomojo pobūdžio seminari
8.2 Seminarai ir diskusijos
8.3 Kiti įvairaus pobūdžio renginiai

9.

RENGINIŲ SKAIČIUS IŠ VISO

13
7
16

13
7
16

95

-

2

97

10. Mokami renginiai

-

-

1

1

11. Iš jų: specializuoti renginiai*, skirti įvairioms
socialinėms grupėms

-

-

-

-

12. Nemokami renginiai

95

-

1

96

13. Iš jų: specializuoti renginiai*, skirti įvairioms
socialinėms grupėms

95

-

-

95

* renginiai, skirti asmenims su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir kitoms
socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį ir didinti integraciją ir kultūros prieinamumą

Pastaba: visi Kauno įvairių tautų kultūrų centre organizuoti renginiai buvo organizuojami siekiant
įtraukti tautines mažumas kaip socialinės rizikos ir atskirtos grupę. Tautinės bendrijos buvo
informuotos apie šiuos renginius, kviečiamos dalyvauti ir prisidėti prie renginių organizavimo.
Nemažą šių renginių dalį tautinės bendrijos inicijavo pačios. Daugelyje renginių, beje kaip ir
pačiose tautinėse bendrijose, reikšmingą dalį sudarė vyresnio amžiaus dalyviai ir senjorai.
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14.2.2. Lankytojų apskaitos rodikliai
8 lentelė
Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

Eil.
Nr.

Rodiklis

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

1

2

3

4

5

6

1.

Mokamų renginių lankytojų skaičius (iš viso)

-

-

300

300

2.

Iš jų: specializuotų renginių* lankytojų skaičius

-

-

0

0

3.

Nemokamų renginių lankytojų skaičius

7800

-

200

8000

4.

Iš jų: specializuotų renginių* lankytojų skaičius

7800

-

-

-

5.

Bendras renginių lankytojų skaičius
(1 + 3 eilutė)

7800

-

500

8300

6.

Mokamų renginių bilietų kainų vidurkis

14 Eur

x

* renginiai, skirti asmenims su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir
kitoms socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį ir didinti integraciją ir kultūros prieinamumą

Pastaba: Kauno įvairių tautų kultūrų centras buvo vienas iš mokamo renginio užsienyje
organizatorių, tačiau pagal partnerių susitarimą tiesiogiai už bilietus gautų lėšų negavo – jos buvo
pervestos partneriui Vokietijoje, o vėliau panaudotos apmokant už renginio techninį aptarnavimą.
14.2.3. Teikiamų paslaugų rodikliai
9 lentelė
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1

2

Paslaugos teikimo intensyvumas
(suteiktų paslaugų skaičius per metus)

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

3

4

5

6

1.

Renginio organizavimas
(kultūros renginiai, dirbtuvės, seminarai ir kt.)

80

-

-

80

2.

Renginio techninis aptarnavimas

145

-

-

145

3.

Pranešimo žiniasklaidai rengimas

25

-

-

25

4.

Fotografavimas

48

-

-

48

5.

Konsultacijų teikimas

95

-

-

95

6.

Nešiojamo kompiuterio nuoma

110

-

-

110

PASLAUGŲ SKAIČIUS IŠ VISO:

503

-

-

503

Mokamų paslaugų skaičius (iš viso)

503

-

-

503

Iš jų: specializuotų paslaugų** skaičius

489

-

-

489

Nemokamų paslaugų skaičius

-

-

-

-

Iš jų: specializuotų paslaugų** skaičius

-

-

-

-

(jei reikia, galima įterpti eilutes)
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** paslaugos, skirtos asmenims su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir kitoms
socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį ir didinti integraciją ir paslaugų prieinamumą

14.2.4. Paslaugų gavėjų apskaitos rodikliai
10 lentelė
Rodiklis

Kaune

Lietuvoje

Užsienyje

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

2

3

4

5

6

Eil.
Nr.
1

1.

Mokamų paslaugų gavėjų skaičius

4382

4382

2.

Iš jų: specializuotų paslaugų gavėjų skaičius

4021

4021

3.

Nemokamų paslaugų gavėjų skaičius

-

-

4.

Iš jų: specializuotų paslaugų gavėjų skaičius

-

-

5.

IŠ VISO:

4382

4382

6.

Mokamų paslaugų kainų vidurkis

66,04 Eur

X

Pastaba: Lentelėje nurodyti paslaugų galutiniai gavėjai – asmenys. Per 2017 m. mokamas įstaigos
paslaugas pagal įstaigos pateiktas sąskaitas faktūras apmokėjo 2 juridiniai asmenys ir 12 fizinių
asmenų. Paslaugų kainos vidurkis suskaičiuotas pagal sąskaitas faktūras.
14.3. Projektinė veikla
14.3.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
11 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos, Eur

1

2

3

4

ES programa Erasmus+ KA1
(koordinatoriaus statusu)
ES programa Erasmus+ KA1
(partnerio statusu)
ES programa Erasmus+ KA2
(partnerio statusu)
Šiaurės Reino-Vestfalijos
programa ewoca³
Horizon 2020
Development of cultural literacy
of young Europeans: from national
to European identities
Europe for Citizens
Iš viso:

1
(per 2017 m.)
8
(per 2017 m.)
2

1

16 242

2

4 146

1

8 425

1

1

15 000

1

0

-

1
14

0
5

43 813

Pastaba. Nurodomos projektams skirtos lėšos, tačiau jos nėra susijusios su kalendoriniais metais. Be
to, galutinis dotacijos dydis nustatomas projekto pabaigoje pagal veiklų trukmę, dalyvių skaičių,
kelionių išlaidas ir t.t.
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14.3.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
12 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

Skirta suma,
Eur

1

2

3

ES programa Erasmus+ KA1

Creativity has (no) Rules
2016-1-LT02-KA105-004731
(įgyvendintas 2016 – 2017 m.
pagal 2016 m. teiktą paraišką,
2017 m. skirta galutinė dotacija)
CLICK ON: Connecting Leads
Into Comprehensive Knowledge
Of Networking
2016-2-LT02-KA105-004909
(įgyvendinamas 2016 – 2017 m.
pagal 2016 m. teiktą paraišką,
2017 m. skirta galutinė dotacija)
We (heart) Europe: Educate,
Empower, Reconnect!
2016-2-DE04-KA105-014291
(įgyvendintas 2017 m. pagal 2016
m. teiktą paraišką)
Europe Sings Together-EST 18
2016-3-SI02-KA105-013900
(įgyvendintas 2017 m. pagal 2016
m. teiktą paraišką)
The Roots & Routes Experience
2017: Performing Arts for an
Inclusive Europe
2016-3-DE04-KA105-014699
(įgyvendintas 2017 m. pagal 2016
m. teiktą paraišką)
I-CARE - InterCulture Against
Racism in Europe
(įgyvendintas 2017 m. pagal 2016
m. teiktą paraišką)
I-CARE: InterCulture Against
Racism in Europe 2017
2017-1-LT02-KA105-005270
(2017 m. skirta 70% dotacijos)
OnGea - ONline GEAr
enhancing youth work
(įgyvendinamas 2015-2018 m.
pagal 2014 m., vėliau pakartotinai
2015 m. teiktą paraišką)
Digital Youth Work
LT-TCA-77-2017
JTBA išlaidų kompensavimas
The Roots & Routes Experience
2017: Heroes!
2017-1-NL02-KA105-001615

5 033,52

ES programa Erasmus+ KA1

ES programa Erasmus+ KA1
Šiaurės Reino-Vestfalijos programa ewoca³

ES programa Erasmus+ KA1

ES programa Erasmus+ KA1

Šiaurės Reino-Vestfalijos programa ewoca³

ES programa Erasmus+ KA1

ES programa Erasmus+ KA2

ES programa Erasmus+ KA1

ES programa Erasmus+ KA1

14 742,65

463,90

1020,00

680,00

12 000

11 369,40

6 042,40

313,69

-
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ES programa Erasmus+ KA1

ES programa Erasmus+ KA2

ES programa Erasmus+ KA1

(įgyvendintas 2017 – 2018 m.
pagal 2017 m. teiktą paraišką,
lėšos planuojamos 2018 m.)
Re-Imagine our waste with
Entrepreneurship
2017-1-CY02-KA105-000987
(įgyvendintas 2017 – 2018 m.
pagal 2017 m. teiktą paraišką,
lėšos planuojamos 2018 m.)
CulTrees: Cultivating Openness
to Diversity
2017-1-EL01-KA204-036225
(įgyvendinamas 2017 – 2018 m.
pagal 2017 m. teiktą paraišką,
lėšos planuojamos 2018 m.)
Serve. Experience. Learn
2016-1-LT02-KA105-004629
(įgyvendinamas 2016-2017 m.
pagal 2016 m. teiktą paraišką,
įstaiga gauna nefinansinę paramą,
jai skirtas EVS savanoris 1
metams – 8 810 Eur)

-

-

-

XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS EDUKACINĖ VEIKLA
13 lentelė
Edukacinės programos
pavadinimas

Programos autorius

Kiek kartų per
ataskaitinį laikotarpį
programa buvo
vykdyta

Dalyvavusių programoje
asmenų skaičius, iš viso

1

2

3

4

Armėnų kultūra:
kalendorinės šventės ir
tradicijos
Armėnų kalba: istorija ir
kalbos pagrindai

Tatevik Aghajanyan

3

40

Tatevik Aghajanyan

3

40

Pastaba: be to, įstaiga organizavo daug veiklos, kuri yra panaši į edukacijas: mokomuosius
seminarus, meninio ugdymo kursus, praktinius mokymus, rengė konsultacijas. Tačiau visą šią
veiklą įgyvendinant nebuvo taikomas edukacijų pavadinimas, programos nebuvo kartojamos. Ši
veikla neatitiko to edukacijų formato, kurį skelbdamos apie edukacines programas paprastai
naudoja muziejai, galerijos ar neformalaus švietimo įstaigos.
XVI SKYRIUS
NAUDOTOS ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠINIMO (REKLAMOS) PRIEMONĖS
14 lentelė
Eil.
Nr.

Veiklos viešinimo (reklamos) priemonė
(būdas)

Skaičius / kiek kartų
naudota / kokia trukmė

Poveikis / tinkamumas

2

3

4

-

-

1

1.
2.

Įstaigos leidiniai
Reklamos kanalai:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
3.

Spaudoje
* siunčiami renginių anonsai dienraščiui
„Kauno diena“ ir spausdinami renginių
puslapyje „Kas, kur, kada“);
* siunčiami renginių anonsai leidiniui
„Kaunas pilnas kultūros“;
*
parengti
straipsniai
spaudoje
bendradarbiaujant su žurnalistais.
Televizijoje
* bendradarbiauta su Kauno vietinių
televizijų žurnalistais kuriant laidas apie
įvairiatautį Kauną.

Radijuje
* dalyvauta radijo stoties „Pūkas“
laidoje apie tautines mažumas Kaune.

Internete
* atnaujinama informacija apie įstaigos
veiklą „Vikipedijos“ puslapiuose: 11
kalbų (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų,
lenkų, ispanų, ukrainiečių, prancūzų,
latvių, korėjiečių ir žemaičių)
* informacija apie įstaiga buvo skelbta
per unikalią geoslėptuvių platformą
(www.geocaching.com);
* informacija apie įstaigos veiklą taip
pat skelbta: tmde.lrv.lt, www.lrytas.lt,
www.kasvyksta.lt, www.savaitgalis.lt,
www.15min.lt,
www.elta.lt,
www.1psl.lt,
www.kamane.lt,
www.balarama.lt,
www.lzb.lt,
kauno.diena.lt,
www.kaunoaleja.lt,
www.viena.lt ir kt.
* vaizdo įrašai apie įstaigos renginius
Youtube kanale „154 kultūros“

Socialiniuos tinkluose
* Facebook - Kaunas Cultural Centre of
Various Nations (EN)
* Facebook - 154 kultūros (LT)
Kita
Tiesioginis informavimas apie renginius

30 anonsų

6 anonsai

Poveikis dalinai
efektyvus, tačiau
ateityje reikalinga
labiau padidinti
priemonės skaičius.

5 straipsniai

3 laidos

1 laida – 1 val.

11 tinklalapių

1 tinklalapis
50 pranešimų ir
straipsnių

Iš viso 9 video

Laidos turi ilgalaikį
poveikį – 2015 m.
Kauno televizijų
sukurtos laidos apie
tautines bendrijas
buvo apdovanotos
LR kultūros
ministerijos
pagrindine premija
už tarpkultūrinio
dialogo skatinimą.
Efektyvu, tačiau
mažas dalyvavimo
skaičius neleido
pasiekti didesnio
poveikio.
„Vikipedijos“ tekstai
yra efektyvūs dėl
sklaidos apie įstaigą
tarptautiniu mastu,
taip pat dėl Lietuvoje
gyvenančių
kitataučių.
Geoslėptuvių
tinklalapis efektyvūs
dėl peržiūrų - 6500
kartų 50 pasaulio
valstybių. Dėl šio
tinklalapio iki
įstaigos yra atėję
daugiau nei 850
žmonių. Informacija
apie įstaigą internete
skelbta tik ten, kur ji
gali būti patalpinta
nemokamai.

59 pranešimai

Poveikis yra didelis,
prisijungusių skaičius
nuolat augo per visus
metus.

70 el. laiškų įstaigos
renginiuose

Poveikis yra didelis,
nemaža dalis

68 pranešimai

15
dalyvaujantiems
tautinių bendrijų
nariams.
4.

Kita
* buvo kuriamos renginių afišos ir
plakatai, kurie buvo kabinami skelbimų
lentose įstaigoje ir kitose miesto vietose,
taip pat Kauno savivaldybėje.

40 skirtingų afišų /
apie 400 egzempliorių

renginių žiūrovų
atvyko į įstaigą gavę
šiuos el. laiškus.
Poveikis dalinai
efektyvus, tačiau
tokiu būdu
dažniausiai
pasiekiami tik
nuolatiniai kultūros
renginių lankytojai.

Nuorodos į svarbiausius straipsnius, pranešimus apie 2017 m. veiklą:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kaune-arabu-kulturos-dvelksmas-828623
http://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/kauno-ivairiu-kulturu-centre-kuveito-parlamentines-delegacijos-vizitas
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kaune-skambejo-palestinos-vardas-798885
https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/projektas-click-on-lankesi-vilniuje
https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/kauno-ivairiu-tautu-kulturu-centre-atidaryta-lenku-menininku-jozefo-wilkonio-kurybosparoda
https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/kauno-ivairiu-tautu-kulturu-centras-kviecia-i-projekto-veiklas-slovenijoje
http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/09/17/kultura/sekmadieniui-jauni-talentai-is-lietuvos-vokietijos-ir-italijos-dovanosperformansa-kaunieciams/
https://coord.info/GC3XKDB
http://www.rootsnroutes.eu/organisations-id98

Nuorodos į svarbiausius vaizdo įrašus apie 2017 m. veiklą:
CLICK ON 2017: https://youtu.be/fI1N88BzILw
I See Colors (I-CARE 2017 Teaser): https://youtu.be/U9G2ubO1TfI
I-CARE Kaunas – Episode #1: https://youtu.be/rlO_m56bYJI
I-CARE Kaunas – Episode #2: https://youtu.be/THpSuSMLWqc
I-CARE Kaunas – Final Performance “I See Colors”: https://youtu.be/if6eyJnVI7M

XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
(galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą, kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos skyriuose)

2017 m. Kauno įvairių tautų kultūrų centras tęsė paslaugų teikimą Tautinių mažumų
departamentui prie LRV pagal 2016 m. kovo 31 d. Tautinių mažumų integracijos ir kultūros
puoselėjimo paslaugų Kauno mieste teikimo sutartį Nr. Sp-20 (2017 m. kovo 29 d. buvo pasirašytas
susitarimas Nr. Sp-20/1). Ją įgyvendinant per metus buvo organizuota 30 kultūros renginių
reprezentuojančių Lietuvos tautinių mažumų kultūrą, surengtos 8 parodas, 4 susitikimai, 4
seminarai ir 1 tautinių mažumų ansamblių koncertas viešoje Kauno miesto erdvėje, taip pat buvo
organizuoti 4 mokomieji seminarai, meninio ugdymo kursai ir praktiniai mokymai. Pagal šią sutartį
įstaiga organizavo informacijos sklaidą ir teikė informacines paslaugas tautinių mažumų bendrijų
nariams, sudarė sąlygas tautinių mažumų bendrijoms naudotis patalpomis.
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Didžioji dalis veiklų vietiniu lygmeniu taip pat buvo organizuota pagal 2017 m. birželio 7
d. įstaigos sutartį SRB-0484 su Kauno miesto savivaldybe dėl dalinai finansuojamos įstaigos
projektinės veiklos per 2017 m.
2017 m. pasižymėjo išskirtinai dideliais įstaigos veiklos mastais tarptautinių projektų
srityje. Per šiuos metus įstaiga paraleliai buvo įsitraukusi į 10 tarptautinių projektų, iš kurių 2
projektus koordinavo, 1 koordinavo dalinai ir 7 dalyvavo formalaus partnerio statusu.
2017 m. balandžio 2-6 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centre vyko itin svarbus tarptautinio
Erasmus+ KA2 strateginio projekto „OnGea - ONline GEAr enhancing youth work“ seminaras –
konferencija, kuriame dalyvavo 10 kultūros ir meno organizacijų vadovai ir projektų kuratoriai iš
Vokietijos, Nyderlandų, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Vengrijos, Prancūzijos.
Tuo pačiu čia surengta tarptautinės kultūros įstaigų ir organizacijų asociacijos „Roots & Routes
International Association“ Generalinė asamblėja, kurios metu teikta metinė tarptautinės asociacijos
ataskaita. Renginyje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės, Kauno – Europos kultūros sostinės,
Kauno kamerinio teatro, tautinių bendrijų ir kitų miesto kultūros organizacijų atstovai. Visuomenei
buvo pristatyta fotografijų paroda „The Spirit of ROOTS & ROUTES“. Kauno įvairių tautų kultūrų
centras dalyvauja šios asociacijos veikloje nuo 2015 m., kai įstaiga tapo pirmąja šios asociacijos
nare iš Lietuvos. 2016 m. birželio 26 d. Lilyje vykusios Generalinės asamblėjos metu D. Babilas
išrinktas asociacijos tarybos nariu 3 metų kadencijai.
2017 m. vasario 3-12 d. Lietuvoje įgyvendintos pagrindinės Erasmus+ projekto “CLICK
ON: Connecting Leads Into Comprehensive Knowledge Of Networking“ veiklos, kuriose dalyvavo
Kauno įvairių tautų kultūrų centras ir projekto partneriai iš 12 šalių: Albanijos, Bosnijos ir
Hercegovinos, Egipto, Graikijos, Ispanijos, Jordanijos, Kipro, Kroatijos, Portugalijos, Rumunijos,
Rusijos ir Serbijos. 30 įvairių kultūros ir pilietinių organizacijų atstovų 10 dienų paskyrė programai
Lietuvoje, kuri skirta skaitmeninių ir internetinių įrankių naudojimui ugdant pilietines atsakomybes,
mažinant tautinę diskriminaciją ir stiprinant atskirtį patiriančių bendruomenių įsitraukimą. Vasario
7 d. visi projekto dalyviai lankėsi Tautinių bendrijų namuose, kur susitiko su Tautinių mažumų
departamento prie LRV, kitų Vilniaus organizacijų atstovais. Šis projektas finansuotas pakartotinai
trečią kartą pateikus paraišką, įveikus didelę paraiškų konkurenciją projektams, kuriuose įtraukiami
partneriai ne iš Europos Sąjungos šalių, gavus 96 vertinimo balus iš 100 galimų.
2017 m. rugsėjo 8-19 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centras įgyvendino didelės apimties
tarptautinį projektą „I-CARE: InterCulture Against Racism in Europe 2017“, kurio metu jauni
menininkai iš Lietuvos, Italijos ir Vokietijos per dvi savaites sukūrė ir Kauno kameriniame teatre
pristatė premjerą – performansą „I See Colors“ (kūrybinės projekto grupės vadovai Gildas Aleksa,
Maximien Aldebert, Susannah Iheme, Aistis Landsbergas). Projektui lėšas skyrė ES programa
Erasmus+ ir Šiaurės Reino-Vestfalijos programa ewoca³.
Iki 2017 m. rudens įstaiga sėkmingai išnaudojo akreditaciją priimti savanorius iš užsienio
pagal EST priimančios organizacijos statusą 1 EST savanoriui. Organizacijai suteiktas akreditacijos
numeris 2015-1-LT02-KA110-004345. Akreditacijos galiojimas – 3 metai, t.y. iki 2018 m. rugsėjo
mėn. 30 d. Pagal šią akreditaciją Kauno įvairių tautų kultūrų centras, bendradarbiaudamas su VšĮ
Actio Catholica Patria, priėmė vieną savanorę iš Armėnijos 1 m. laikotarpiui nuo 2016 m. rugsėjo 1
d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. Savanorė dirbo tautinių bendrijų srityje, itin prisidėjo prie armėnų
sekmadieninės mokyklos veiklos.
Renginių skaičius išliko gana didelis – vienas didesnių per visą įstaigos veiklos laikotarpį:
2008 m. - 72 renginiai, 2009 m. - 79 renginiai, 2010 m. - 64 renginiai, 2011 m. - 79 renginiai, 2012
m. - 72 renginiai, 2013 m. - 80 renginių, 2014 m. - 104 renginiai, 2015 m. - 104 renginiai, 2016 m.
– 102 renginiai, 2017 m. – 97 renginiai. Renginių lankytojų skaičius: 2008 m. - apie 5000 žmonių,
2009 m. - apie 5500 žmonių, 2010 m. - apie 6000 žmonių, 2011 m. - apie 6500 žmonių, 2012 m. apie 6000 žmonių, 2013 m. – apie 7000 žmonių, 2014 m. – apie 7400 žmonių, 2015 m. – apie 7500
žmonių, 2016 m. – apie 7700 žmonių, 2017 m. – apie 7800 žmonių.
Per pastaruosius 5 metus įstaiga nuosekliai stiprino projektinę veiklą, kuri remiama ES
programų lėšomis: 2012 m. – 0,9 tūkst. Eur; 2013 m. – 3,9 tūkst. Eur; 2014 m. – 6 tūkst. Eur, 2015
m. – 12,6 tūkst. Eur; 2016 m. – 29,2 tūkst. Eur, 2017 m. – 54,7 tūkst. Eur.
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XVIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus)

Finansinis rodiklis

1
FINANSINIO
PATIKIMUMO
RODIKLIAI
Bendrasis likvidumo
koeficientas
Kritinio likvidumo
koeficientas
Įsiskolinimo koeficientas
Absoliutus likvidumo
koeficientas
SĄNAUDŲ LYGIO
RODIKLIAI
Veiklos sąnaudų dalis,
tenkanti vienam
pardavimų eurui, proc.
* Pardavimo savikainos
lygis, proc.
Pagrindinės veiklos
pajamų ir sąnaudų
santykis, koef.

EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Pajamos, tenkančios
vienam darbuotojui, tūkst.
Eur
Apyvartinio kapitalo
apyvartumo koeficientas
VEIKLOS
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Su darbo santykiais
susijusios sąnaudos,
tenkančios vienam
darbuotojui, tūkst. Eur
1
Gautinų ir mokėtinų sumų
(ilgiau nei vieni metai)
santykis, koef.

Skaičiavimo formulė

Praėję
finansiniai
metai

Ataskaitiniai
finansiniai
metai

2

3

4

trumpalaikiai įsipareigojimai /
trumpalaikis turtas
(trumpalaikis turtas – atsargos,
išankstiniai apmokėjimai ir
nebaigtos vykdyti sutartys) /
trumpalaikiai įsipareigojimai
mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
/ turtas, iš viso
pinigai ir pinigų ekvivalentai /
trumpalaikiai įsipareigojimai

492 / 28320 =
0,02
28320-0 / 492 =
57,56

766 / 34420 =
0.22
34420 / 766 =
44.93

492 / 30365 =
0,016
28320 / 492 =
57,56

766 / 37173 =
0.02
34420 / 766 =
44.93

veiklos sąnaudos / pajamos x 100

86574 / 89568 x
100 = 96,65

suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina / pajamos už suteiktas
paslaugas, parduotas prekes x 100
(pajamos už suteiktas paslaugas,
parduotas prekes + finansavimo
pajamos) / (veiklos sąnaudos +
suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina)

86574 / 35060 x
100 = 246,9

108554 /
111880
x100 = 97.03
108554 / 33218
x 100 = 326.79

pajamos / darbuotojų skaičius

35060 + 54508 / (33218+78662) /
86574 = 1,03
108554
= 1.03

89568 / 5 =
17913,6

111880 / 5 =
22376

pajamos / (trumpalaikis turtas –
trumpalaikiai įsipareigojimai)

89568 / 28320 –
492 = 3,2

111880 /
(34420-766) =
3.22

su darbo santykiais susijusios
sąnaudos / darbuotojų skaičius

34664 / 5 =
6932,

40991 / 5 =
8198.20

2
po vienų metų gautinos sumos /
ilgalaikiai įsipareigojimai

3
0

4
0
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Gautinų ir mokėtinų sumų
(iki vienų metų) santykis,
koef.
Darbuotojų skaičius,
tenkantis aukščiausiojo
lygio vadovui, žm.

per vienus metus gautinos sumos /
trumpalaikiai įsipareigojimai
darbuotojų skaičius / aukščiausiojo
lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr.
finansininkas, vadovo pavaduotojai,
direkcijų, tarnybų, departamentų ir
pan. vadovai) skaičius

0

0

5 / 2 = 2,5

5 / 2 = 2,5

____________________________

Įstaigos direktorius (vadovas)

____________
(parašas)

__________________
(vardas ir pavardė)

